نیم قرن تجربه در تحقیقات چغندرقند

یافتههای شیرین

بيان مسئله و اهميت موضوع

جهت استقرار صددرصد بوتههای چغندرقند و به عبارت دیگر ،برای دستیابی به یک بوته
مستقر بهازای كاشت یک بذر ،كا شت دقیق بذر از اهمیت زیادی برخوردار است .كاشت دقیق
بذر را می توان به قرار دادن بذر در فواصل و عمق معین تعریف كرد .با كاشت بذر در فواصل و
عمق معین ،جوانهزنی بهصورت همزمان روی می دهد و مزرعه از یکنواختی رشد برخوردار
خواهد شد .كاشت جفتی بذر و یا عدم كاشت یک ،دو و یا سه بذر بهطور متوالی (پشت سرِ هم)
و با فواصل نامعین ،كاشت دقیق بذر را تحتالشعاع قرار میدهد .در صورت داشتن ماشین بذركار
مناسب ،تقسیمبندی بذر پلت شده و یا بذر لخت چغندرقند از لحاظ سایز به سه اندازه ریز ،متوسط
و درشت و سپس كاشت آنها در فواصل معین در عمق مناسب ،میتواند نتیجه خوبی در پی داشته
باشد .عمق كاشت بذر بایستی با توجه به زمان كاشت ،نوع خاك ،نوع كارنده ،اندازه بذر و ...
تعیین شود .تنظیم نبودن بذركار ،موجب ناهمگونی و تُنک بودن مزرعه میشود .تحقیقات نشان
داده است كه به خاطر عدم كشت بذر توسط بذركار ،حدود چهار درصد بوته گمشده در سطح
مزرعه روی میدهد .این مقدار با افزایش سرعت بذركار ،بیشتر نیز میشود .سرعت حركت
تراكتور بسته به نوع بذركار ،متفاوت است و مناسبترین سرعت 5-11 ،كیلومتر در ساعت در
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نظر گرفته میشود .در سرعتهای بیشتر ،دقت اغلب ماشینهای بذركار كاهش مییابد .نوع
ماشین بذركار میتواند تا  10درصد ،روی جوانهزنی بذر در مزرعه تأثیر بگذارد.
شرح دستورالعمل و توصيه فنی

بذركار پنوماتیک برای كشت بذر چغندرقند مناسب است .این بذركار ،بهصورت چهار
ردیفه و شش ردیفه با امکان تنظیم فاصله بین خطوط كاشت ،تولید میشود .حداقل فاصله بین
خطوط كاشت 30 ،و حداكثر  75سانتیمتر است .تنظیم فاصله بذرها روی خطوط كاشت ،بهوسیله
گیربکس مركزی انجام میشود .از روی جدولی كه روی درب گیربکس نصب شده است ،چرخ
زنجیرهای مخصوص برای فاصله موردنظر بذرها ،انتخاب میشوند .مقدار ریزش بذر بهوسیله
موزع شیاردار مینیماكز ( )MINIMAXتنظیم میشود .بذركار پنوماتیک دارای واحدهای
كارنده ،چرخهای فشار مقعر و چرخ فشار دوتایی برای كشت بذر چغندرقند ،و شیاربازكنهای
كفشکی و شیاربازكن خنجری مخصوص برای كشت بذر در شرایط مختلف است .ایجاد جوی
و پشته توسط شیاركش انجام میشود.
ماشینهای بذركار مجهز به دیسک جفتی بازكننده ،برای كاشت عمیق بذر مناسبتر هستند
و در كشت سطحی بذر ،با قرار دادن بخشی از بذرها در سطح خاك ،از دقت عمل كمتری
برخوردارند .ماشینهای بذركار مجهز به بازكننده پاشـنهای را میتوان در كاشت سطحی و یا
عمیق بذر استفاده كرد ،گرچه ولی بهتر است از این نوع كارنده ها در كاشت سطحی بذر استفاده
شود.
قبل از كاشت بذر ،قسمتهای مختلف بذركار باید بهدقت مورد بررسی قرار گیرد و از
تنظیم و سالم بودن آن ها اطمینان حاصل شود .جهت افزایش دقت كار بذركار و توزیع مناسب
بذر روی زمین ـ كه در نهایت ،موجب یکنواختی توزیع بوتهها و افزایش عملکرد میشود ـ باید
به نکات زیر توجه شود:
 بازدید وضعیت قیفهای كشت ،چرخها و زنجیرهای بذركار
 بازدید و تنظیم دریافت كنندههای بذر و بشقابها
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 حصول اطمینان از تنظیم صحیح بشقابها و نصب شاخکهای بشقابها
 حصول اطمینان از تمیزی بازكنندههای دیسک و چرخش صحیح آنها
 حصول اطمینان از تمیزی باندهای عمقی و تنظیم صحیح آنها
 حصول اطمینان از لولهها ی ریزش بذر جهت رفع محدودیت ریزش و یا مسدود بودن آن
 حصول اطمینان از فاصله صحیح فاروها ،یکسان بودن آنها و تنظیم صحیح ماركرها
 روغنكاری خیش بذركار بهطور صحیح
 تمیز كردن روزانه قیفهای كشت بذر
 انتخاب دقیق سایز مناسب بذر و بشقابهای كشت
 آزمایش دستگاه كاشت در یک سطح سخت جهت به دست آوردن الگوی توزیع بذر در
هنگام كاشت
عالوه بر این ،سرعت حركت دستگاه كارنده در سطح مزرعه بایستی معادل پنج كیلومتر در
ساعت تنظیم شود .از سوی دیگر ،استفاده از تراكتور چرخ باریک جهت كاشت بذر در بهار
مناسب است.
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